
   

 

 
 
 

TOESTEMMING PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEO’S 

HERHAALDE OPROEP! 241 OUDERS HEBBEN AFGELOPEN WEKEN DE LIJST 

INGEVULD. NOG 318 OUDERS TE GAAN. OP NAAR EEN 100% DEKKING, VOLG 

DE STAPPEN DIE HIERONDER STAAN EN VUL DE VOORKEUREN IN.  
 
We vragen u het formulier “Beeldgebruikvoorkeuren” op Social Schools 3.0 
in te vullen. Het handigste is dit vanuit de app te doen. Open de app, klik 
op de naam van uw kind en dan ziet u een balkje “Beeldgebruikvoorkeuren”. 
Als u daarop klikt ziet u onderstaande mogelijkheden en kunt u uw voorkeur 
aangeven. Heeft u meerdere kinderen op school dan moet u dit voor ieder 
kind apart invullen. Ziet u bij het kind niet het balkje 
“Beeldgebruikvoorkeuren” dan moet u de app even updaten. Voorkeuren 
kunt u ten alle tijden aanpassen.   
 

 
KINDERBOEKENWEEK 2019 
Op woensdag 2 oktober 2019 start de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Reis mee! De week duurt 
t/m 13 oktober. De kinderboekenweek bestaat al 65 jaar en daaruit blijkt dat lezen en voorlezen heel 
belangrijk is. 
Natuurlijk zijn er weer heel veel boeken die een griffel of een penseel hebben gewonnen.  
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Ook is het kinderboekenweekgeschenk weer geschreven.  
Haaientanden door Anna Woltz. 
En het prentenboek door André Kuipers.    
 
Op dinsdag 1 oktober is er een community singing onder leiding van meester 
Laurens die in het teken staat van de kinderboekenweek. We zingen dan 
onder andere het liedje van Kinderen voor Kinderen Reis mee!, speciaal 

gemaakt voor de kinderboekenweek. 
Verder zijn er nog genoeg activiteiten in het land, die kan je vinden op de website www. 
Kinderboekenweek.nl. 
 
Veel leesplezier, de kinderboekenweekcommissie.  
 
 

BOEKENMARKT 
Hebben de kinderen tijdens deze Kinderboekenweek al zo veel nieuwe boeken verzameld dat de boekenkast 
nu te vol staat? Mooi! Geef oude boeken op zaterdag 12 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur een nieuwe leven 
tijdens een heuse boekenmarkt in winkelcentrum de Parade. Mocht de boekenkast nu nog niet te vol staan: 
dit is dé kans om parels te vinden, voor de kinderen en wellicht zelfs voor u! 
 
Daarnaast hebben wij ook nog enkele andere leuke verrassingen voor jullie in petto. Houdt onze Facebook-
pagina in de gaten voor meer informatie! Mocht u interesse hebben om boeken te verkopen, laat het ons 
weten! U kunt zich aanmelden via i.debruijn@dzp.nl. Doe dit graag voor 4 oktober 2019. 
  
We verwelkomen u graag op 12 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur in winkelcentrum de Parade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
28 september 4C Marijke  Willart 

      
28 september 8B Annabel Bloem 

      
29 september 5C Diya Sardjoe Mishre 

      
30 september 3A Myrthe Lodder 

      
1 oktober 1/2D Kiki Hendriksen 

      
1 oktober 6C Ruben Cheng 

      
1 oktober 7C Ryan Grandadam 

      
2 oktober 1/2A Mink van der Hulst 

      
3 oktober 3B Fatima Ileri 

      
3 oktober 3C Lynden  Manuel 

      
3 oktober 7A Thomas Kerkhof 

      
3 oktober 7A Marit van de Ven 

      
3 oktober 8B Rosa Tienstra 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief is begonnen op school    

Raphael Twaalfhoven                groep 1/2c  

Welkom op de Jozefschool! 
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TUINOCHTEND 
De tuinwerkgroep komt morgen voor de eerste keer bijeen,  zaterdag 28 september.  
Vindt u het leuk om een aantal zaterdagochtend in het jaar te helpen met het 
bijhouden van het groen rond de school en de groene speelobjecten op de pleinen 
kom dan langs. kinderen mogen meekomen mits ze ook de handen uit de mouwen 
kunnen steken. Dus kaplaarzen aan en lekker buiten aan de slag. De tuinwerkgroep 
komt zo’n 5 keer per jaar bij elkaar.  
Helpt u mee, zaterdag 28 september om 09.00 uur staat de koffie en thee klaar. 
Rond 12.00 uur ruimen we weer op en sluiten de tuinwerkochtend af.  
Doen !!!!! 
 

KLUSTEAM 
Ook het klusteam gaat weer van start. Maandagavond 30 september is de eerste klusavond. De ouders die 
vorig jaar in de mailgroep KLUSTEAM stonden hebben een uitnodiging ontvangen. Vindt u het leuk om een 
aantal maandagavonden (5 keer in het jaar) mee te helpen kom de 30ste om 19.00 uur. In de aula staat koffie 
en thee klaar. Het is handig wat klein gereedschap mee te nemen zoals een accuboormachine. U bent van 
harte welkom.  
 
 

CLEAN IT UP DAY! 
Aanstaande zaterdag, was het World Clean Up Day. Ook wij hebben een Clean 
Up actie gehouden, althans de kinderen van groep 8b. Zij hebben vorige week het 
Tante Nel plein en diverse groenstroken rond de school een extra super 
schoonmaakbeurt gegeven! Geweldig! 
 

 
 

KINDERBOEKENSCHRIJVER 
Op zaterdag 5 oktober komt kinderboekenschrijver Tjerk Noordraven vanaf 14.00 uur bij de Bruna, Lange 
Baan 22 te Nootdorp. Hij neemt je mee naar de spannende wereld van zijn griezelserie “De engste serie ooit” 
(9+) en zijn gloednieuwe boek “Het boek van wonderlijke wezens die werkelijk bestaan”. Aansluitend is een 
foto- en signeersessie. 
(Wil je zeker zijn van een plekje: opgeven kan via bruna0817@brunawinkel.nl.  
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KINDERBOEKENWEEKFEEST 
Kom tijdens de Kinderboekenweek gezellig naar Bibliotheek 
Oostland! We gaan allemaal leuke dingen doen, uiteraard rond 
het Kinderboekenweekthema ‘Reis mee’.  
De Bibliotheek is extra gezellig in oktober, kom langs voor een 
van de leuke activiteiten. Met én zonder boeken! 
 
Waar? Bibliotheek Pijnacker, Julianalaan 47 
Wanneer? Woensdag 9 oktober 
Hoe laat? 14.00 – 16.00 uur 
 
 

VANUIT DE LAURENTIUS STICHTING……….. 
 
Beste allemaal, 
Op woensdag 2 oktober a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd betreft leraar worden in het 
Haagse basisonderwijs. Tijdens deze avond kan iedereen die geïnteresseerd is in het werken in het 
basisonderwijs kennis maken met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er zijn om leraar in het 
basisonderwijs te worden. 
  
Ken jij iemand die geïnteresseerd is? 
Iemand die zich afvraagt, wat zijn de mogelijkheden? Welke stappen moet ik nemen? Wij helpen alle 
geïnteresseerden graag verder. Als jullie iemand kennen willen jullie dan deze informatie doorsturen? 
 Zij kunnen tijdens deze avond hun licht opsteken bij opleiders, praten met HRM-adviseurs, kennismaken 
met schoolleiders van Haagse basisscholen en/of luisteren naar de verhalen van ervaren zij-instromers. 
  
Deze avond vindt plaats op woensdag 2 oktober, 19.30 - 22.15 uur, basisschool De Fontein aan de Laan 
van Wateringse Veld 462. Aanmelden kan via: Aanmelden informatieavond. 
  
Het programma ziet er als volgt uit: 
19.00 - 19.30  Inloop 
19.30 - 20.00  Plenaire sessie: 

- Opening door John Swildens 
- Filmpje wethouder 
- Spreker: Tingue Klapwijk ('Mijn juf is een elastiekje') 
- Interview: Guido van Luijk ('Mijn werkweek als zijinstromer') 

20.10 - 20.55  Informatieronde 1 
21.00 - 21.45  Informatieronde 2 
21.45 - 22.30  Borrel & speeddate 
22.30   Einde 
  
Bedankt voor het mee helpen zoeken naar enthousiaste 
toekomstige leerkrachten! 
Met vriendelijke groet, Carmen Louer. 
Personeelsfunctionaris Laurentius Stichting. 
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MET EEN FRISSE BLIK, …………EUHHH CAMERA! 
 
Vandaag is er een film(pje) over de Jozefschool opgenomen. Een film om de Laurentiusstichting in het 
algemeen en de Jozefschool in het bijzonder onder de aandacht te brengen van potentiële nieuwe collega’s. 
In tijden van het grote leerkrachtentekort is je onderscheiden als werkgever essentieel!  
 
Er was vooraf een scenario, een strakke planning, een script, kledingadvies, ideeën voor sfeerbeelden, een 
plan B bij regen …. Over alles was nagedacht en vandaag werd alle voorbereiding in praktijk gebracht. 
Iedere dag lopen wij als team, maar ook u als ouders en ook onze leerlingen door de gangen, we kennen de 
routes, we kennen de lokalen, weten wat we tegenkomen op onze weg, zouden (bijna) blind naar die ene 
klas of dat ene schoolplein kunnen lopen. 
 
Voor ons gesneden koek, been there, done that, maar voor de producer en cameraman vandaag nieuw en 
dat leidt tot heel verrassende inzichten. Wanneer heeft u voor het laatst bewust door het pand gelopen en 
uw ogen de kost gegeven? Dat was voor mij best een tijdje geleden (en ik ben er pas sinds vorig schooljaar 

😉). Ik som wat schilderachtige taferelen voor u op; het uitzicht vanaf de gang van groep 7 over de “oudbouw” 

naar de kerktuin en kerktoren, prachtig! Het uitzicht vanaf de groepen 5 op de kerktuin, gewoon idyllisch te 
noemen, vanuit de moestuintjes langs de sloot kijken in de richting van de kerk, alsof je je op het platteland 
begeeft, vanaf de gang van de groepen 5 richting de Jan Janssen sporthal voel je je spontaan 
“grootgrondbezitter”, de glas-in-lood-ramen die verwerkt zijn in de muur bij de hoofdingang en bij de trap van 
de groepen 4 naar 5, historisch, dit zijn slechts een paar “pareltjes” die we vast hebben gelegd door het oog 
van de camera, gewoon rond ons gebouw! 
 
Naast deze architectonische en landschap plaatjes hebben we ook “pareltjes” van lessen en activiteiten 
vastgelegd binnen onze school. Een nieuwe letter leren door je vingers door het scheerschuim te bewegen, 
voorlezen in groep 8, met 27 leerlingen muisstil hangend aan de lippen van de juf, groep 6 die met elkaar 
woorden bedenken waar je middenin een “t” hoort, maar een “d” schrijft … weet u er één? Wat dacht u van 
aardappel en strijdbijl. Bij de kleuters de kleertjes opgevouwen op stoeltjes om te kunnen gymmen, bij groep 
3 een lesje over vallen en dwarrelen, alle kinderen die staan te kijken naar hoe de wc-eend valt en een strook 
papier dwarrelt. Groep 6 bij muziekmeester Laurens die met elkaar zingen, maar daar zo enthousiast bij zijn 
dat ze er ook bij swingen. Vier lieve bieb-ouders die de leerlingen helpen bij het ruilen van boeken.... 
 
Het gebeurt elke dag in onze school, elke dag worden er tal van “pareltjes” getoond, gedeeld en onderwezen 
aan onze leerlingen. We houden ons als schoolleiding veel bezig met onderwijsvernieuwing, digitalisering, 
toekomstgericht en duurzaam, maar zo’n dagje met een filmploeg laat je ook heel trots zijn op wie we zijn en 
waar we staan! Wat voor onderwijs we met elkaar maken! Iedere dag weer! 
 
Wij zijn er trots op dat wij samen de Jozefschool zijn! 
 
Als de film klaar is delen wij deze met u! Maar tot die tijd kijk ik graag naar alle “pareltjes” die we elke dag 
voor onze ogen zien “draaien”! Kijkt u mee? 
 
Juffrouw Hester.  
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